
Kuidas pidada lapse sünnipäe-
va eriolukorra tingimustes? Ega 
ei saagi. Mina olen sellise mõtte 

ees seisnud mõnda aega. Mõttelõn-
ga arengus väljendub hästi käesole-
va kriisi eskaleerumine. Veel mõni 
aeg tagasi mõtlesime abikaasaga, et 
teeme tütre sünnipäeva mõnes vah-
vas mängutoas. Siis hakkas tulema 
koroona. Teeme siis enda juures ja 
väiksema seltskonnaga. Koroona-
õud laienes. Aga kui teeks õues, män-
guväljakul, pikniku vormis? Aprillis 
veel veidi külm on, aga oleks täies-
ti põnev. Koroona jõudis igale poole. 
Jah, sünnipäev tuleb pidada kitsalt 
oma pere keskel. Kuidas seda viieaas-
tasele Jäärale selgeks teha? Õudne.

Lapse sünnipäev 
eriolukorras. 
Paraku võimatu

Praegune kriis on pannud mind 
vaatama hoopis teisiti väikseid 
ärisid, mis on minu elukoha lähe-

dal. Olgu need poekesed, mida koh-
tab niigi veel väga harva, väikesed 
kohvikud või muud pisemad asutu-
sed, mis vajavad igapäevast klienti. 
Nad on praegu hädas, mõned neist 
kaovad igavikku. Ometi on nad arm-
sad ja kogukonnale vajalikud. Loo-
dan, et nad siiski alles jäävad. Pärast 
erikorda tulen teie juurde taas. Tihe-
mini. Luban.

Piirkonna väikeäride 
austuseks ja 
mälestuseks

kaudu tuge on nadimad. Püüa sa nüüd rii-
gile selgeks teha, et tegelikult sa ei teeni-
nudki miinimumpalka, vaid mitu korda 
rohkem. On avalik saladus, et selliseid ini-
mesi on palju toitlustuse valdkonnas.

TERVIS

Sellisest lihtsast asjast nagu kätepesu 
pole kunagi nii palju juttu olnud. Iga-
ühel peaks juba peas olema, et käsi tu-

leb pesta vähemalt 20 sekundit. Paljudel 
on selle jaoks laulgi olemas, et seda aega 
sisustada ja mõõta. Minul, muide, on sel-
leks Bee Geesi „Stayin’ alive” refrään. Kui sa 
varem suhtusid hügieeni hooletult, siis ko-
roonajärgses maailmas oled puhtusefriik 
nagu Monk. Oleme teada saanud, kui pal-
ju on meie ümber tegelikult immuunpuu-
dulikkusega inimesi, kellel ka kergemad tõ-
ved võivad tõsise seisukorra tekitada.

Olen veendunud vaktsineerimise pool-
daja ja usun, et just praegune aeg näitab 
selle vastastele selgesti, millises maailmas 
me ilma vaktsiinideta elaksime. Kahju, et 
see pole simulaator, vaid päriselu.

POLIITIKA

Mitu ettevõtjat on minu käest küsinud, 
mis siis saab, kui selliseid viirusi tuleb 
veel. Kas või juba järgmisel aastal. Ole-

tame, et koroonaviirusele leitakse nii vakt-
siin kui ka ravim, aga tuleb mingi järgmine 
koll. Kas keerame siis jälle majanduse luk-
ku? Kas isoleerime end taas nädalateks ja 

kuudeks? Praeguse kriisi kujul on tegemist 
suurepärase kriisiharjutusega. Praegu kõ-
lab see nirult, aga nii on. Kui siit ei suude-
ta teha ülemaailmseid ja riigisiseseid järel-
dusi ja kriisiplaane, siis millal veel? Selline 
katastroof ei saa korduda.

MUU

See, mis toimub meie hariduses, kui koo-
lid on kinni, peaks käivitama koolides 
tõelise e-arengu. Eelkõige peaks see and-

ma tihti konservatiivsele õpetajaskonna-
le signaali, et traditsioonilisse õppeprot-
sessi tuleks kaasata üha rohkem seadmeid, 
mida lapsed jumaldavad. Ma ei räägi siin 
päev läbi ninapidi arvutis või tahvlis ole-
misest, vaid seadmete kaasamisest õpeta-
misse. Aeg on küps. 

Eestlased on korduvalt näidanud, et 
neil on süda õiges kohas. Annetuskampaa-
niate ja heategevuslike algatuste populaar-
sus maalib meist ilusa pildi. Seda enam 
jääb silma ahnus ja soovimatus teha koos-
tööd. Head ja ausad äri- ja koostööpartne-
rid eristuvad selgelt ahnetest ja tegelastest. 
Nagu iga kriisi puhul, läheb õhk pärast 
seda puhtamaks.

Ja viimaseks, eestlased ja põhjamaade 
inimesed ei tundu pärast seda kriisi enam 
nii veidrad kui varem. Sotsiaalsel eralda-
tusel, olgu see sunnitud või vabatahtlik, 
on ka positiivseid jooni. Me võiksime ise-
gi uhkustada, kui me nii tagasihoidlikud 
ei oleks. Kindlasti on meil võita palju, aga 
enne peame alistama koleda viiruse. 
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